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1. Υποχρεώσεις
1.1 Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., (εφεξής η Εταιρεία), ως Α.Ε.Δ.Α.Κ.διευρυμένου σκοπού εμπíπτει στις
υποχρέωσεις του άρθρου 4 της Απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει σήμερα, όπου ορίζεται η υποχρέωση των Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εφαρμόζουν πολιτική
συμμόρφωσης που αφορά στις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
απόφαση.
1.2. Η Εταιρεία υιοθετεί την παρούσα πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που
ορίζονται στην προαναφερόμενη απόφαση, καθορίζοντας τις πολιτικές αξιολόγησης της καταλληλότητας
των δημοσιοποιήσεων της, καθώς και της επαλήθευσης και της συχνότητάς τους. Η εν λόγω πολιτική
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνοπτική παρουσίαση της θα αναρτάται στον
ιστοχώρο της Εταιρείας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.allianz.gr, μαζί με τις πληροφορίες που
ορίζονται στην Απόφαση 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής.Κεφαλαιογοράς
και σε εφαρμογή της παραγράφου 2.7 της ενότητας 2 του Παραρτήματος Ι της προαναφερομένης
Απόφασης.

2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την ακρίβεια των εν λόγω δημοσιοποιήσεων
καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων
πληροφοριών. Λόγω του ότι η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξομοιώνεται με την
αντίστοιχη ευθύνη και αρμοδιότητά του, για την ακρίβεια και για τις διαδικασίες κατάρτισης των
δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η ευθύνη του είναι ίδια όπως ακριβώς και για τις
διαδικασίες κατάρτισης των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων.
2.2. Οι προβλεπόμενες πληροφορίες από την Απόφαση 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Δημοσιοποιήσεις
3.1. Η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης
9/459/27.12.2007 του Δ. Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ετήσια βάση. Η Εταιρεία ως Α.Ε.Δ.Α.Κ.
διερυμένου σκοπού και με κριτήριο τα ειδικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, το μέγεθος και τις
κατηγορίες των εργασιών της θεωρεί ότι προς το παρόν δεν απαιτείται συχνότερη δημοσιοποίηση. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν, αναλόγως των συνθηκών, να
αποφασίζεται συχνότερη δημοσιοποίηση.
3.2. Η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στην Απόφαση 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ.
της Ε.Κ, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της.
3.3. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει συχνότερη δημοσιοποίηση πληροφοριών η
Εταιρεία θα δημοσιοποιεί τις σχετικές πληροφορίες εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας
δημοσιοποίησης ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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3.4. Ειδικά για τις περιόδους οικονομικών αναταραχών–κρίσεων, οι οποίες έχουν επίπτωση στη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, η Εταιρεία αξιολογεί τη σκοπιμότητα παροχής επιπρόσθετης
αναλυτικής πληροφόρησης για:
α) το επίπεδο των ανοιγμάτων που σχετίζονται με δραστηριότητες, οι οποίες πρωτίστως επηρεάζονται από
οικονομικές αναταραχές-κρίσεις,
β) τη φύση των συνεπαγόμενων κινδύνων και τις πρακτικές διαχείρισής τους,
γ) την επίπτωση των ως άνω δραστηριοτήτων στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων, στο δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας και στη ρευστότητά της.
3.5. Η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στην Απόφαση 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ.
της Ε.Κ, στον ιστοχώρο της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.allianz.gr, διακριτά από τις Οικονομικές
Καταστάσεις της.

4. Ακρίβεια και επαλήθευση πληροφοριών
4.1. Όπως προναφέρεται στη παράγραφο 2.1., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για
την ακρίβεια των εν λόγω δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης,
επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών. Λόγω του ότι η ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας εξομοιώνεται με την αντίστοιχη ευθύνη και αρμοδιότητά του, για την ακρίβεια και
για τις διαδικασίες κατάρτισης των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η ευθύνη του
είναι ίδια όπως ακριβώς και για τις διαδικασίες κατάρτισης των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων.
4.2. Στόχος της Εταιρείας είναι οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες να διατυπώνονται με σαφήνεια και να
είναι κατανοητές, αληθείς και όχι παραπλανητικές.
4.3. Πριν τη δημοσίευση των πληροφοριών, ακολουθούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης της καταλληλότητας
των δημοσιοποιήσεων, της επαλήθευσής τους, της ακρίβειάς τους καθώς και της πληρότητας των
διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των πληροφοριών, όπως εκτίθενται ανά ενότητα στο
Παράρτημα Ι της Απόφασης 9/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα:
4.3.1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Στόχος της διαχείρισης των κινδύνων αποτελεί η αναγνώριση και εκτίμησή τους και η αντίστοιχη
προσαρμογή των κεφαλαίων της Εταιρίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Εταιρεία εφαρμόζει
την πολιτική της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής της Επάρκειας στην οποία
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε μεθοδολογία εκτίμησης
των κινδύνων.
4.3.2 Πεδίο Εφαρμογής
Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες και δεν συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις.
4.3.3 Ίδια Κεφάλαια
Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τα ίδια κεφάλαια αντλούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Λογιστηρίου
από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας υπό την επίβλεψη και εποπτεία του Οικονομικού Διευθυντού της
Εταιρείας.
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4.3.4 Ύψος Κεφαλαιακών απαιτήσεων
Η Εταιρεία ως Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού υπολογίζει τα αναγκαία για την κάλυψη των κινδύνων της
ίδια κεφάλαια με την μέθοδο του βασικού δείκτη.
Οι πληροφορίες που απαιτούνται αντλούνται και ελέγχονται ομοίως όπως στην παράγραφο 4.3.3 της
παρούσης Πολιτικής.
4.3.5 Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού και δεν είναι άδειοδοτημένη για παροχή πιστώσεων
Γενικότερα στην Ε.Δ.Α.Κ Ε., στην παράγραφο 2, περιγράφονται αναλυτικά οι επί μέρους πολιτικές και
διαδικασίες που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο.
4.3.6 Κίνδυνος Αγοράς
Η Εταιρεία είναι Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού και ο κίνδυνος αγοράς καλύπτεται από την κεφαλαιακή
επάρκεια.
4.3.7 Λειτουργικός κίνδυνος
Η Εταιρεία ως Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού για την εκτίμηση του λειτουργικού κινδύνου εφαρμόζει την
μέθοδο του βασικού δείκτη. Γενικότερα στην Ε.Δ.Α.Κ Ε. στην παράγραφο 6 περιγράφονται αναλυτικά οι
επί μέρους πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στον λειτουργικό κίνδυνο.
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